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Սույն հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - 

Հայաստանի ամբողջական ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ՝ քաղաքականության 

կրթաթոշակներ նախաձեռնության ծրագրի շրջանակներում, դրամաշնորհ Nօ. 18162.   

Հոդվածում տեղ գտած վերլուծություններն արտահայտում են հեղինակի տեսակետը  և 

կարող են չհամընկնել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի 

դիրքորոշումների ու  տեսակետների հետ։  
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Ներածություն 

Վերջին տարիներին Հայաստանում մեծ հնչեղություն ստացած քաղաքական, 

տնտեսական ու սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներին գումարվելու եկավ նաև 

գերեզմանատեղիների ու գերեզմանային տարածքներին այլընտրանք գտնելու մասին 

հասարակական դիսկուրսներն ու մտահոգությունները: Պետք է նշել, որ 

գերեզմանատեղիների ու դրանց հետ կապված խնդիրների մասին քննարկումները 

տեղավորվում են ինչպես քաղաքական ու տնտեսական, այնպես էլ հասարակական ու 

կրոնական դաշտում: Այսինքն, այն շոշափում է միջդիսցիպլինար հարցեր ու հնարավոր չէ 

այս հետազոտությունը սահմանափակել միայն որևէ առանձին կողմի դիտարկմամբ և այդ 

պատճառով էլ հետազոտությունը անդրադառնալու է խնդրի տարբեր կողմերին, այդ թվում՝ 

տարածքային-տնտեսական, էկոլոգիական-առողջապահական, կրոնական-հոգևոր, 

մշակութային-սովորութային և այլ կողմերին: 

Գերեզմանատեղիների, գերեզմանային տարածքների ու դրանց այլընտրանք 

ստեղծելու մասին խոսակցությունները երբեմն դիտարկվել են որպես «տաբույացված» 

թեմաներ և շատ դեպքերում հայ ավանդական հասարակարգի կողմից թելադրված 

պայմաններից ելնելով, մարդիկ խուսափել են այդ թեմայի շուրջ խոսակցություններից և, 

ավելին, միանշանակ մերժել որևէ նորարարության այդ ոլորտում, որը կհակադրվեր 

ավանդականորեն պահպանված հասարակական նորմերին ու սովորույթներին, նույնիսկ 

եթե այդ նորարարությունն էականորեն կնվազեցներ մարդու հոգսերն ու առավել քիչ 

հոգեկան ու հոգեբանական խնդիրներ կառաջացներ:  

Այնուամենայնիվ, վերջին տարիների ընթացքում ավանդական ու անփոփոխելի 

համարվող այս ոլորտում կատարվեցին որոշակի փոփոխություններ: Նախևառաջ ակտիվ 

խոսակցություններ սկսվեցին այս ոլորտի բարեփոխման շուրջ, հետո սկսեցին գործել 

տարբեր տեսակի կազմակերպություններ, որոնք իրենց ծառայություններն էին առաջարկում 

այս ոլորտում առավել մասնագիտացած եղանակով, իսկ վերջին շրջանում բավականին մեծ 

տարածում է ստանում մահացածի դին ոչ թե տներում դնելու ավանդական սովորույթը, այլ 

որոշ եկեղեցիներում: Հիմնականում այստեղ խոսքը գնում է ուրբանիզացված միջավայրի 

մասին և, մասնավորապես, Երևան քաղաքի մասին, քանի որ գյուղերում ու գյուղական 

շրջաններում դեռևս պահպանվում են արխայիկ սովորույթներն ու այդ շրջաններում 

փոփոխությունները տեղի են ունենում առավել դանդաղ, քան քաղաքային  միջավայրում: 

 

 Վերլուծություն 

Գերեզմանատաների ու դրանց հետ կապված համալիր հարցերի լուծումը 

պարբերաբար հայտնվում է մամուլի, հեռուստատեսությունների ու պատկան մարմինների 

ուշադրության կենտրոնում, սակայն առավել հաճախ հանդիպող մոտեցումը դա պահային 

կամ իրադարձային վերաբերմունքն ու վերլուծությունն են, իսկ հարցերի համալիր 

քննարկումն ու խորքային վերլուծություն այդպես էլ չէր կատարվել: 

 Սույն հետազոտության մեջ փորձ է կատարվել առավել ամբողջական ու խորքային 

վերլուծության ենթարկել գերեզմանատների, գերեզմանոցների, հուղարկավորության, 

դիակիզման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ ու դրանց դիտարկել փոխադարձ կապի ու 

անխախտ շղթայի մեջ: Բուն խնդիրներից զատ գերեզմանատների խնդիրներն առնչվում են 

սոցիալական, քաղաքական, հոգեբանական, էկոլոգիական, հոգևոր-կրոնական, տնտեսական 

և մի շարք այլ ոլորտների խնդիրների, որոնց վերլուծությունն ու համապատասխան 

լուծումներ գտնելու հնարավորությունը ևս տեղավորվում էր այս նյութի շրջանակների մեջ: 

Հետազոտության ընթացքում պարզ դարձավ, որ ՀՀ-ում գերեզմանատների հետ կապված 

խնդիրները ոչ միայն իրենց մեջ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում, այլ նաև կարող 
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են վնաս հասցնել մարդու հոգեբանական ու ֆիզիկական առջողջությանը, ինչն էլ ավելի 

կարևորեց խնդրին պատշաճ ու համակողմանի մոտեցման անհրաժեշտությունը: 

 Դիակիզարանների վերաբերյալ խնդիրը ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ 

հասարակության մի ստվար հատվածը այս հարցում կաղապարված է ավանդութային 

նորմերով ու կարծրատիպերով, որոնք էական ազդեցություն ունենում թաղման վայրերին 

այլընտանքի շուրջ քննարկումների և որոշումների վրա: Բացի այդ պետք է նկատել, որ այս 

հարցում բավականին մեծ ու որոշիչ է Հայ առաքելական եկեղեցու պահպանողական 

դիրքորոշումը, որը դեմ է թաղման ծիսակարգից այլ ցանկացած լուծման: Սակայն խնդրի 

այլընտրանքային լուծումները չեն ենթարդում հակադրություն ավանդությանը, այլ դրանք 

հնարավոր է համատեղել և ադապտացնել, քանի որ նորարարական լուծումները այլ 

ոլորտներում այլևս անհրաժեշտություն են:  

 Գերեզմանատեղիների պահպանումը ոչ միայն ավանդութային հարց է, այլ նաև 

ցուցադրականության, քանի որ հայկական գերեզմանների ճոխությունը կամ աղքատությունը 

ընդգծում են սոցիալական շերտավորումը նույնիսկ մահվանից հետո: Մյուս կողմից այդ 

հետազոտությունը հերքում է տարածված այն կարծիքը, թե գերեզմաններն ի տարբերություն 

կոլումբարիումների պահպանում են հիշողությունը մարդու մասին և չեն թողնում, որ նա 

անհետ կորի: Կատարված դաշտային հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այս հարցում 

առկա է ճիշտ հակառակ պրակտիկան: 

 Հետաքրքրական է այլընտրանքային լուծումների հետ կապված օրենսդրական բազան, 

որը թույլատրում է դիակիզարանների գոյությունը, ինչը նույնպես մնացել է թղթի վրա: 

Օրենքը սահմանում է «վրահուղարկավորություն», «վերահուղարկավորություն», 

«դիակիզում», «փակ գերեզմանատուն» և այլ հասկացություններ, որոնք բավականին կարևոր 

են ոլորտի կարգավորման տեսանկյունից: Պետք է ընդունել, որ, ինչպես շատ այլ հարցերում, 

այստեղ ևս խնդիրը ոչ թե օրենսդրական է, այլ՝ ավանդութային ու սովորութային:  

 Խնդրի արծարծումը թերի կլիներ, եթե անդրադարձ չկատարվեր Հայ եկեղեցու 

աստվածաբանական դիրքորոշմանը դիակիզարանների կապակցությամբ: Այս իմաստով 

ցույց է տրվում, որ մեծ թվով հայորդիների մարմինները ժամանակի ընթացքւոմ 

հարկադրաբար կամ կամովի այրվել են, ինչը հարցը դնում է բավականին փակուղային 

վիճակում, երբ օրինակ նայում ենք Հայ եկեղեցու մոտեցմանը՝ Ցեղասպանության զոհերին 

կանոնականացնելու լույսի տակ:  

Գերեզմանոցների հետ կապված խնդիրները Հայաստանում այսօր դեռևս մեծ 

հնչեղություն չի ստացել, քանի որ շրջաններում դեռևս տարածքային հարցերն իրենց զգացնել 

չեն տալիս, իսկ Երևան քաղաքում այդ խնդիրներն ի հայտ կգան մոտակա տարիներին: 

Գերեզմանոցային տարածքների ու դրանց հետ փոխկապակված բազմաթիվ հիմնահարցերն 

իրենց ամբողջ ուժով զգացնել չեն տալիս, քանի որ ինֆորմացիոն մեծ բաց կա այս ոլորտում և 

մարդիկ դեռևս տեղյակ չեն այն համալիր մարտահրավերների մասին, որոնք կարող են ծագել 

նման ձևով կենցաղվարությունը շարունակելու դեպքում: Այս իմաստով էլ հարկ է արդեն 

մտածել նոր լուծումների ու նոր մոտեցումների մասին, չնայած այդ նոր լուծումները իրենց 

հետ բերելու են նոր խնդիրներ, որոնցից խուսափելն անհնար է մեր պայմաններում: Բացի 

այդ, մեծ կարևորություն է ձեռք բերում էկոլոգիական հարցերը, որոնք դիակիզարանների 

առկայության պարագայում էականորեն կնվազեին, ինչը չի կարելի պնդել օրեզօր մեծացող 

գերեզմանտեղիների պարագայում, երբ դիակի փտելու գործընթացը կարող է վտանգներ 

պարունակել մարդկանց առողջության համար: 

Վերը նշված խնդիրները վեր հանելուց ու վերլուծելուց բացի, առանձին ուշադրություն 

է դարձվել նոր լուծումների գտնման ու ստեղծված խնդիրների լուծման անհրաժեշտության 

վրա: Այս իմաստով մանրամասն քննարկվել է դիակիզման հնարավոր ներմուծումը 

Հայաստանում, դրա օրենսդրական հիմքերը, դրական ու բացասական կողմերն ու հնարավոր 
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խոչընդոտները: Դիակիզման ու մարմնի ամբողջական հողային հուղարկավորություն 

տարբերությունները վերլուծելիս օգտագործվել է ամերիկյան ու եվրոպական փորձը: 

Միևնույն ժամանակ, վերլուծվել է արևմտյան երկրներում մեծ տարածում ստացող 

ալկալիական հիդրոլիզի մեթոդը, որի առավելություններն դիակիզման ու թաղման 

համեմատությամբ ակնհայտ են, որը, սակայն, դեռևս պետք է անցնի հոգեբանական 

արգելքների ու տարբեր փորձաքննությունների հաղթահարման փուլերով: 

Այսպիսով, կարող ենք վստահաբար պնդել, որ գերեզմանատներին, դիակիզմանը, 

ռեզոմացիային և այլ տարբեր խնդիրներին վերաբերող այս հետազոտությունը բավականին 

օգտակար է ոչ միայն ոլորտի խնդիրները հասկանալու իմաստով, այլ նաև ստեղծված կամ 

ստեղծվելիք խնդիրների վերաբերյալ ահազանգելու ու պրակտիկ լուծումներ գտնելու 

անհրաժեշտությամբ: Այս իմաստով հետազոտության մեջ ճշգրտորեն նկատել են, որ խնդիրն 

առավելապես գտնվում է մշակութային դաշտում: Չնայած վերը նշվածին չենք կարող չնշել, 

որ այօր առավել մեծ հոգեբանական խնդիրներ է առաջացնում հենց դիակիզարանի 

գաղափարը, երբ մարդիկ մտածում են իրենց հարազատին այրելու մասին ու ավանդույթին 

հակառակ գնալու մասին, շատ դեպքերում բացասական վերաբերմունք են որդեգրում: Այս 

իմաստով Հայաստանում դիակիզարանների կառուցմանը հաջորդելու են բավականին լուրջ 

հոգեբանական խնդիրներ և սկզբնական շրջանում նրանք ովքեր կգնան այդ քայլին 

կհամարվեն «օտարներ», «օտարամոլներ» կամ «ավանդույթին ու եկեղեցուն 

հակառակվողներ»: Սա հղի է հասարակության մեջ պառակտվածության և օտարման 

առաջացման վտանգով, ինչը, կարծում եմ, հնարավոր է հոգեբանական խնդիրներ առաջ 

բերի, որի հաղթահարմանը կօգնի ժամանակը և հասարակության մեջ առաջադեմ զանգվածի 

առկայությունը, ովքեր, անկախ ամեն ինչից, կօգվեն ազատ ընտրության իրենց իրավունքից 

ու որոշում կկայացնեն «հետմահու կրակի» օգտին: 

 

Առաջարկություններ և եզրակացություններ 

Անցկացնել մոնիթորինգ Հայաստանում և, մասնավորապես, Երևան քաղաքում 

գերեզմանատներում հողհատկացումների վերաբերյալ, պարզել օրենքի խախտման, 

ապօրինի դրամաշորթության դեպքերը` կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման նպատակով, 

1. Կազմել ռազմավարական նախագիծ մոտակա տարիներին Հայաստանում և, 

մասնավորապես, Երևան քաղաքում գերեզմանատների վիճակի ու սպասվող 

հողհատկացումների վերաբերյալ, 

2. Կազմակերպել հասարակական քննարկումներ ոլորտում տիրող իրավիճակը 

համակարգելու նպատակով` ընդգրկելով շահագրգիռ մարմիններին, այդ թվում 

հասարակական ու պետական սեկտորի ներկայացուցիչներին, 

3. Համապատասխան միջոցառումներ ձեռք առնել օրենքով նախատեսված դրույթները 

կյանքի կոչելու և պրակտիկ կյանքում իրագործելու համար` անհրաժեշտության դեպքում 

կատարելով նաև համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ, 

4. Կազմակերպել քննարկումներ դիակիզարանների ու ռեզոմատորիաների ներդրման 

նպատակահարմարության շուրջ` ընդգրկելով տարբեր ոլորտների մասնագետների ու 

հասարակությանը հնարավորություն տալով ընտրություն կատարել մի շարք 

այլընտրանքների միջև, 

5. Կառուցել թաղման տներ ու աստիճանաբար ներմուծել թաղման տների մշակույթը 

հայ հասարակության մեջ` աստիճանաբար դուրս հանելով մահացածի դին տներում դնելու 

սովորույթը: Թաղման տներում կառուցել սգո սենյակներ` վճարովի ու անվճար 

հիմունքներով, 
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6. Թաղման կամ դիակիզման հարցերում Հայ առաքելական եկեղեցու դիրքի 

ճշգրտման հետ կապված հաշվի առնել ազգային ու կրոնական փոքրամասնությունների 

իրավունքները, 

7. Որոշակի ստանդարտներ կիրառել գերեզմանատների, գերեզմանոցների ու 

գերեզմանաքարերի հետ կապված` չթույլատրելով հանրային գերեզմանատների 

տարածքներում անհարկի շքեղություններ` խուսափելով ավելորդ հոգեբանական ու 

բարոյահոգեբանական խնդիրներից, ինչպես նաև սոցիալական շերտավորվածության 

ցուցադրումից, 

8.   Պարբերաբար անցկացնել մոնիթորինգ էկոլոգիական հարցերի առնչությամբ` 

գերեզմանատներին կից կանաչ տարածքների պահպանմամբ, գերեզմանատներին կից 

ջրամբարների կառուցման բացառմամբ և այլ ստանդարտների պահպանմամբ: 

1.  Վերացնել մեռելոց երկուշաբթի օրերի գաղափարը, քանի որ այն ազդում է 

տնտեսական արդյունավետության վրա, առաջ բերում ավելորդ հոգեբանական խնդիրներն և 

խախտում աշխարհիկ պետության սկզբունքները: 

 

Հետազոտության նպատակները 

Այս հետազոտությունը նպատակ ունի պատասխանելու հետևյալ հարցերին.  

ա) Ինչպե՞ս լուծել Հայաստանում օրեցօր աճող գերեզմանատների խնդիրը. հնարավոր 

լուծումները: 

բ) Որո՞նք են այն հիմնական խոչընդոտներ դիակիզարանների ներմուծման համար հայ 

հասարակության մեջ:  

գ) Որո՞նք են դիակիզարանների ներմուծման հետ կապված պետական ու եկեղեցական 

մոտեցումները: Կարո՞ղ է աստվածաբանական մոտեցումը խոչընդոտել հասարակության 

խնդիրների նորարարական լուծումներին: 

դ) Որտեղի՞ց պետք է սկսվեն բարեփոխումները. վերևից թե ներքևից: Հնարավոր է 

ավանդույթի փոփոխություն հայ հասարակության մեջ: 

 

    Հետազոտության մեթոդաբանություն 

 Այս հետազոտությունը իրականացվել է որակական մեթոդաբանության դիրքերից, որի 

շրջանակներում անցկացվել են մոտ քսան հարցազրույցներ տարբեր ոլորտներ ներկայացնող 

մասնագետների հետ: Հարցազրույցներ են անցկացվել գերեզմանային խնդիրների հետ 

առնչության ունեցած լրագրողների, ազգագրագետների, հնագետների, բժիշկների, 

կրոնագետների, պատմաբանների ու մշակութաբանների հետ:  

 Գերեզմանների, դրանց հարդարման, այլընտրանքների փնտրտուքի ու եկեղեցու 

դիրքորոշման հետ կապված Երևանի պետական համալսարանում անցկացվել է քննարկում 

դիակիզարանների ներդրման հնարավորությունների, այդ հարցում հասարակական 

ընկալումների, Հայ եկեղեցու դիրքորոշման ու էթիկական հարցերի շուրջ, որին մասնակցել 

են ուսանողներ, դասախոսների և Հայ եկեղեցու մի սպասավոր: 

Բավականին կարևոր է նաև մատնանշել, որ չնայած հետազոտության նպատակով 

կատարվել են դաշտային աշխատանքներ նաև շրջաններում, սակայն մեր հետազոտության 

մեջ բարձրացված հիմնական խնդիրները վերաբերում են առաջին հերթին Երևան քաղաքին 

ու նրա շրջակայքին և հեռանկարում միայն ՝շրջաններին ու այլ քաղաքներին: Խնդիրներից 

շատերը մոտ ապագայում չեն առնչվելու գյուղին ու գյուղական միջավայրին: 


